
Bygg klart Silverdal!
Silverdal är den senaste delen av Sollentuna som 
har vuxit fram. Snart är det dags att ta ställning i 
kommunpolitiken för planläggning av den sista 
delen av området. 
 
” Det har framförts åsikter bl a i insändare, som 
ifrågasatt om det ska byggas mer i Silverdal. Vi tror att 
det behövs byggas i delar av den outbyggda ytan i 
Silverdal mellan Pfizer och Silverdals begravningsplats. 
Den moderatledda majoriteten har även i denna 
byggfråga en oklar linje. Vårt budskap är dock klart. 
Bygg klart Silverdal!”, säger Freddie Lundqvist (S) 
oppositionsråd i en kommentar. 

”Det finns flera skäl till varför vi tycker att Silverdal 
ska byggas färdigt.  Dels tycker vi att det behövs fler 
hyresrätter i vår kommun dels vill vi uppfylla den 
ursprungliga tanken om att bebyggelse kan fungera som 
bullerskydd för de som bor längre ner i Silverdal. En 
återkommande åsikt som vi får från Silverdalsborna är 
just att det sipprar ner buller från järnväg och motorväg i 
området tack vare att ytan längst väster ut i Silverdal är 
obebyggd. ”, säger Joakim Jonsson (S) gruppledare 

i plan- och exploateringsutskottet i en 
kommentar. 

”Vi har inte tagit ställning till hur bebyggelsen ska se ut 
i detalj, men vi Socialdemokrater kommer att fortsätta 
jobba för att Silverdal byggs klart och för att det också 
byggs hyresrätter i den delen som är kvar. Det är vi 
skyldiga alla Sollentunabor som i åratal har stått i den 
allt längre bostadskön för att få en bostad.”, avslutar 
Joakim Jonsson (S). 

Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
joakim.jonsson@live.se 

 
Vad tänker ni göra åt skillnaderna mellan skolor i 
Sollentuna? – (S) frågar majoriteten 
I en interpellation till kommunfullmäktige som 
ska debatteras den 7 mars konstaterar 
Socialdemokraterna Freddie Lundqvist och 
Robin Sjöberg att andelen elever som når målen 
i alla ämnen skiljer sig mycket åt mellan 
grundskolorna,  meritvärdet i slutbetyget för år 9 
skiljer sig kraftigt mellan skolorna 2011 och sex 
skolor ligger under det genomsnittliga 
meritvärdet för kommunens alla grundskolor.   
 
Med anledning av ovanstående frågar de barn- och 
ungdomsnämndens ordförande följande: 
 

 Hur ser Ni på att skillnaderna mellan 
kommunens skolor är så stora? 

 Har Ni någon handlingsplan för att 
motverka skillnaderna? 

 Anser Ni att dagens ersättningssystem 
gör att alla skolor får likvärdiga 
förutsättningar för alla elever oberoende 
skola de går i? 

 
 
Kontakta gärna: 
freddie.lundqvist@sollentuna.se  
robin.sjoberg@politik.sollentuna.se  
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”Hänt i veckan” – notiser från Sollentunapolitiken 

Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade i veckan att uppdra 
åt trafik- och 
fastighetsnämnden att 
anlägga en konstgräsplan på 
den nuvarande grusplanen 
vid Rösjöbaden. Kostnaden 
för planen får maximalt bli 
3,2 miljoner kronor. 

Kultur- och fritidsnämnden 
beställde också en ekonomisk 
kalkyl från trafik- och 
fastighetsnämnden om vad 
det skulle kosta att bygga en 
boulehall på 500 kvm intill 
Häggvikshallen, utifrån den 
kravspecifikation som kultur- 
och fritidsnämnden tagit 
fram. Byggnationen ska ske i 
samråd med 
pensionärsorganisationerna 
och andra berörda instanser. 

När kyrkofullmäktige i 
veckan fick information om 
de avbrutna planerna på att 
bygga ett boende för vård i 
livets slutskede, på mark 
avsatt för 
begravningsändamål vid 
Sollentuna kyrka, så 
försäkrade kyrkorådets 
ordförande Björn Karlsson 
(M) på en fråga från Stig 
Nyman (S) att församlingen 
inte lagt ner en enda krona 
under processen. På 
morgonen efter 
sammansträdet fick 
kyrkofullmäktiges ledamöter 
ett mail om att Björn 
Karlsson kommit på att 
församlingen hade betalt 
31.250 kronor till en konsult 
för en kostnadsbedömningen. 
Ett passande bibelcitat kan 
väl vara ”Sent ska syndaren 
vakna”.
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Kontakta oss: 
www.socialdemokraterna.se/sollentuna            

 info@sollentuna.socialdemokraterna.se  

 

Oppositionsrådet Freddie Lundqvist    

freddie.lundqvist@sollentuna.se  
073-915 16 12 
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